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Αναχώρησε για την Καρδίτσα η αποστολή βοήθειας από τους κατοίκους του Δήμου Πρέβεζας

Την  αλληλεγγύη  τους  προς  τους  κατοίκους  της  Καρδίτσας,  οι  οποίοι  δοκιμάζονται  από  τις

πρόσφατες  πλημμύρες,  εξέφρασαν  έμπρακτα  οι  πολίτες  της  Πρέβεζας,  συμμετέχοντας  είτε

συλλογικά είτε μεμονωμένα στην συγκέντρωση βοήθειας που διοργάνωσε μέσω των Κοινωνικών

Δομών του ο Δήμος Πρέβεζας.

Σήμερα, παρουσία του Δημάρχου κ. Νίκου Γεωργάκου και της αρμόδιας αντιδημάρχου κας Αθηνάς

Κωνσταντάκη τα είδη που συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες στο χώρο του ΚΑΠΗ,

φορτώθηκαν στο αυτοκίνητο που θα τα μεταφέρει στην Καρδίτσα.
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Η αποστολή περιελάμβανε ποικίλα είδη, όπως ζυμαρικά, όσπρια, καφέ, λάδι, τοματοπελτέ, αλεύρι,

αλάτι, ζάχαρη, κονσέρβες τροφίμων, δημητριακά, γάλα εβαπορέ, νερά, κλινοσκεπάσματα, καθώς

και κουτιά με φάρμακα, προσφορά του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Πρέβεζας.

Ο κ. Γεωργάκος ευχαρίστησε θερμά τους πολίτες για την προσφορά τους και το προσωπικό των

Κοινωνικών Δομών του Δήμου για την προσπάθεια που κατέβαλε να συντονίσει την προσπάθεια

συλλογής  βοήθειας,  υπογραμμίζοντας  ότι  είναι  πολύ  σημαντικό  να  στεκόμαστε  δίπλα  στους

συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Την “αλυσίδα ανθρωπιάς”, η οποία ξεκίνησε από την Πρέβεζα και φτάνει μέχρι την Καρδίτσα,

επεσήμανε και η κ.  Κωνσταντάκη υπογραμμίζοντας και η ίδια ότι το κοινωνικό πρόσωπο ενός

Δήμου συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής κάθε τόπου. 

Ειδικότερα ο Δήμος Πρέβεζας ευχαριστεί θερμά όλους τους δημότες που ανταποκρίθηκαν άμεσα

στο κάλεσμά του, τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το

Κέντρο  Ψυχικής  Υγείας  Πρέβεζας,  τον  Σύλλογο  Εμποροεπαγγελματιών  Ιστορικού  Κέντρου

Πρέβεζας, καθώς και τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του 10ου Νηπιαγωγείου, 2ου, 3ου, 5ου και 6ου

Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, καθώς και του 1ου Γυμνασίου Πρέβεζας.
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